Вазорати мењнат, муњо ират ва шуѓли ањолии
Љумњурии То икистон
ЌАРОР
Аз «__»_______соли 2014

№ ____

ш. Душанбе

Дар бораи тасдиќ намудани
Низомномаи намунавии хадамоти
(раёсати, шуъбаи, бахши) њифзи
мењнат дар ташкилот
Њайати мушовараи Вазорати мењнат, муњо!ират ва шуѓли ањолии
Љумњурии То!икистон мутобиќи моддаи 16 Ќонуни Љумњурии То!икистон
«Дар бораи њифзи мењнат» лоињаи ќарори Њайати мушовараи Вазорати
мењнат, муњо!ират ва шуѓли ањолии Љумњурии То!икистон “Дар бораи
тасдиќ намудани Низомномаи намунавии хадамоти (раёсати, шуъбаи,
бахши) њифзи мењнат дар ташкилот)-ро баррасї намуда, ќарор мекунад:
1. Низомномаи намунавии хадамоти (раёсати, шуъбаи, бахши) њифзи
мењнат дар ташкилот тасдиќ карда шавад (замима мегардад).
2. Раёсати муносибатњои мењнатї ва сатњи зиндагии ањолї (Ра!абов Р.О.):
- ќарори мазкур ва матни Низомномаи намунавии хадамоти (раёсати,
шуъбаи, бахши) њифзи мењнат дар ташкилотро дар нашрияи “Шуѓл ва
муњо!ират” ва сомонаи вазорат ба табъ расонад;
- дар њамкорї бо Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили
То!икистон ва Иттињодияи корфармоёни То!икистон бо маќсади
фањмондадињии
Низомномаи намунавии хадамоти (раёсати, шуъбаи,
бахши) њифзи мењнат дар ташкилот дар вилоятњо ва шањру ноњияњои
!умњурї семинар - машваратњо баргузор намояд.
3. Агентии мењнат ва шуѓли ањолї (Баротов Б.) ќарори Њайати
мушовараи Вазорати мењнат, муњо!ират ва шуѓли ањолии Љумњурии
То!икистон ва Низомномаи намунавии хадамоти (раёсати, шуъбаи, бахши)
њифзи мењнат дар ташкилотро нашр намуда, дастраси шуъба ва бахшњои
Агентии мењнат ва шуѓли ањолии ВМКБ, вилоятњо ва шањру ноњияњои
!умњурї гардонад.
4. Хадамоти назорати давлатї дар соњаи мењнат, муњо!ират ва шуѓли
ањолї (Самадзода Н.А.) бо маќсади тањкими назорати дохилии ќоидањои
њифзи мењнат ва татбиќи амалишавии муќаррароти моддаи 16 Ќонуни

Љумњурии То!икистон «Дар бораи њифзи мењнат”дар ташкилотњо
сан!ишњоро таќвият бахшида, аз нати!ааш њар нимсола маълумот
пешнињод намояд.
5. Назорати и!рои ќарори мазкур ба зиммаи муовини якуми Вазир
Сангинов Э.Н. гузошта шавад.

Раиси Њайати мушовара,
Вазир

С. Таѓойзода

Бо ќарори Њайати мушовараи Вазорати
мењнат, муњо!ират ва шуѓли ањолии
Љумҳурии То!икистон аз «_28_» августи
соли 2014 № 8 тасдиќ карда шудааст.

«Тасдиќ менамоям»
Роњбари ________________________
(корхона, ташкилот ё муассиса)
_________________________________
(ному насаб)
аз «___» __________________ 20___
Низомномаи намунавии
хадамоти (шуъбаи, бахши) њифзи мењнати
_______________________________________________________
(номи корхона, ташкилот ё муассиса)

Низомномаи намунавии
Хадамоти (раёсати,шуъбаи, бахши) њифзи мењнат дар ташкилот
1. Муќаррароти умумї
1.Хадамоти
(раёсати
шуъбаи,
бахши)
њифзи
мењнати
___________________________ (минбаъд – хадамот) мутобиќи
(номи ташкилот)

моддаи 16 Ќонуни Љумњурии То!икистон «Дар бораи њифзи мењнат» дар
сохтори ____________________ таъсис дода шудааст.
(номи ташкилот)

2. Хадамот фаъолияти худро дар асоси Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии То!икистон, Кодекси мењнати Љумњурии То!икистон, Ќонуни
Љумњурии То!икистон «Дар бораи њифзи мењнат», санадњои меъёрии
њукуќии амалкунандаи Љумњурии То!икистон, санадњои меъёрии
њуќуќии дохилї ва њамин низомнома ба роњ мемонад.
3. Мақсади низомномаи мазкур –тартиби гузаронидани дастур доир
ба техникаи бехатарї, бехатарии зидди сўхтор, омӯзиши бехатарии
меҳнат ва санҷиши дониши бехатарии меҳнати кормандони
____________________ мебошад.

(номи ташкилот)

4. Низомномаи бо маќсади пешгирї намудани !ароњатбардории
истењсолї, беморињои касбї, беҳтар намудани шароити меҳнати
кормандон ва омӯзиши ҳатмии техникаи бехатарї, муҳофизати меҳнат,
бехатарии оташнишонӣ ва санҷиши дониши бехатарии меҳнати ҳамаи
кормандони ____________________ тањия ва тасдиќ гардидааст.
(номи ташкилот)

5. Идоракунии њифзи мењнатро дар ташкилот роњбари он татбиќ
менамояд.
6. Хадамоти ба яке аз роҳбарони ташкилот ки сарпарастї соњаи
ҳифзи меҳнат мебошад итоат мекунад.
7.. Ба ўњдаи хадамот гузоштани вазифањое, ки ба салоњияти он таалўк
надорад манъ аст.
8. Дар асоси Низомномаи намунавї ташкилотњо бо назардошти хусусият
ва шароити хоси худ низомномаи худро тањия менамоянд.
2. Вазифањои Хадамоти њифзи мењнат
9. Вазифањои асосии хадамот инњоянд:
- ташкили кор оид батаъмину и!рои талаботи њифзи мењнат аз тарафи
кормандон;
- танзими фаъолияти зерсохторњо !ињати таъмин намудани шароити
мењнати солим ва бехатар;
- такмил додани низоми идоракунии њифзи мењнат;
- татбиќ намудани та!рибаи пешќадам, тарѓиби њифзи мењнат ва
гузаронидани тадќиќоти илмї оид ба бехатарї ва гигиенаи мењнат;
- маълумотдињї ва маслињатдињї ба роњбарон ва кормандони ташкилот
оид ба масъалањои њифзи мењнат;
- и!рошавии (риоякунї) санадњои меъёри њуќуќї ои ба масъалањои њифзи
мењнат;
- омўзиш ва пањн намудани та!рибаи пешќадам ва тарѓибу ташвиќи
масъалањои њифзи мењнат;
- ташкили тадбирњои пешгирикунанда оид ба захмбардории истењсолї,
беморињои касбї, инчунин кор оиди бењтар намудани шароити мењнат.
- созишнома ва шартномањои коллективї оид ба њифзи мењнат ва санадњои
меъёрии дохилии ташкилот ва муассисањо аз !ониби кормандон
- бо зерсохторњои ташкилот, аз он !умла қисми тиббї-санитарї, бунгоњи
тандурустї, бригадаҳои муҳандисї-тиббї, дигар муассисањои ташкилот
(минбаъд зерсохтор), иттифоқњои касаба ё дигар кормандони маќомоти
намояндагї ва бо маќомоти давлатии њифзи мењнат, Хадамоти давлатии
назорат дар соњаи мењнат, муњо!ират ва шуѓли ањолї, ташхиси давлатии
шароити мењнат, нозирони мењнати иттифоќњои касаба, ташкилотњои тиббї

ва дигар маќомотњое, ки бо масъалањои њифзи мењнат
њамкорї менамояд.

сарукор доранд

10. Ба зиммаи хадамот !ињати ташкили кор оид ба њифзи мењнат чунин
вазифањо гузошта мешаванд:
- тањлили вазъияти шароит ва њифзи мењнат, сабабњои вайрон кардани
ќонунњо дар бораи мењнат ва њифзи мењнат, !ароњатбардорї дар истењсолот,
беморињои касбї. Роњбарии кори ташкилї ва методии зерсохторњо барои
таъмини шароити мењнати солим ва бехатар;
- тањия ва татбиќи чорабинињо оид ба фаъолият ва такмилдињии низоми
идоракунии њифзи мењнат;
- гузаронидани тафтишу сан!иши (омўзиш), аз он !умла сан!ишњои
муштарак бо намояндагони сохторњои марбута ва бо иштироки
намояндањои иттифоќњои касаба ё кормандони дигар маќомоти
намояндагї, вазъи шароит ва њифзи мењнат, таъминоти санитарї- маишии
кормандон, риояи талаботи њифзи мењнат њангоми гузаронидани равандњои
технологї, истифодаи биноњо, иншоот, дастгоњњо, мошинњо, механизмњо,
дигар та!њизот (минбаъд- та!њизот), воситањои наќлиёт, асбобњо, олот,
воситањои њифозати коллективї ва инфиродї;
- як!оя бо сохторњо ташкил намудани омўзиш ва сан!иши дониши
кормандон оид ба масъалањои њифзи мењнат;
- бо иштироки сохторњо омода намудани номгўи дастурамалњои
амалкунанда ва тањияшаванда оид ба њифзи мењнат;
- сан!идани бехатарии та!њизот, асбобу олот ва !ойњои корї;
- гузаронидани аттестатсияњои !ойњои корї оид ба шароити мењнат,
шањодатномакунонии њолати санитарї- техникии шароит ва њифзи мењнат;
- тањияи барномањо, наќшањо, чорабинињо оид ба бењтаргардонии шароит
ва њифзи мењнат, пешгирї намудани !ароњатбардории истењсолї ва
беморињои касбї;
- та!њизонидани овезањои ахборотї, гўшањо оид ба њифзи мењнат;
дастурдињї оид ба њифзи ;
- тартиб додани рўйхати касбу вазифањое, ки мувофиќи он коргарон бояд
њатман аз муоинаи тиббї гузаранд;
- омода намудани номгўи (рўйхати) касбњо ва дара!ањои коргарон, ки
тибќи ќонунгузорї ба !убронпулї аз рўи шароити мењнат њуќуќ доранд.
- назорат бурдан ба сохтмон ва таъмири биноњо, иншоотњо;
- ќабули та!њизоти ба истифода додашуда, сохтмон ё
иншооти
та!дидшудаи (навшуда) истењсолї, биноњои маъмурї ва маишї ;
- кори комиссия оиди ќабули дастгоњо, агрегатњо ва дигар та!њизот баъд
аз таъмир дар ќисмати риоя кардани талаботи њифзи мењнат ва назорат аз
сифати воситањои њифозати инфиродї;

- иштирок дар кори комиссия
оид ба аттестатсияи роњбарон ва
мутахассисисони ташкилот;
- иштирок дар кори комиссия оид ба сан!иши дониши коркунон вобаста
ба масъалањои њифзи мењнат;
- иштирок дар тафтиши њодисањои нохуш дар истењсолот ва беморињои
касбї, тањия намудани чорабинињо барои пешгирии онњо;
11. бо иштироки сохторњо омода намудани пешнињод оид ба :
-такмил додани системаи идоракунии њифзи мењнат, њалли масъалањои
бехатарї ва гигиенаи мењнат, тањияи санадњои меъёрии њуќуќии дохилї;
-татбиќ намудани технология, та!њизот, маводу моддањои бехатар,
воситањои муњофизати коллективї, та!рибаи пешќадам ва корњои илмї
оиди ин масъала;
- аз истифода баровардани та!њизот, асбобу олоти хатарнок ва ба
талаботи бехатарї номувофиќ;
- омода намудани њисоботи давлатии оморї ва маълумот оид ба шароит
ва њифзи мењнат тибќи шаклњои муќаррарнамудаи маќомоти омор;
- ба низом даровардани баќайдгирї ва нигоњдории санадњои меъёрии
њуќуќии дар ташкилот амалкунанда. Номгўи намунавии њу!чатњои соњаи
хадамоти њифзи мењнат дар Замимаи 1 оварда шудааст.
- таъмин кардани сохторњо бо санадњои меъёрии њуќуќии зарурї,
дастурамалњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии дохилї, асбобњои аёнї ва
маводи таълимї оид ба њифзи мењнат;
- омода намудани пешнињод оид ба нати!аи бо роњбарони сохторњои
марбута, бо иштироки намояндањои њифзи мењнати иттифоќи касаба ё
кормандони дигар маќоми намояндагї як!оя баррасї кардани њолати рад
кардани корманд аз и!рои кори ба ў фармудашуда бо сабаби ву!уд доштани
хатари бевосита барои њаёт ва саломатии худаш ва атрофиёнаш то бартараф
намудани он хатар, инчунин дар мавриди ба ў надодани воситаи хифозати
инфиродї, ки дар номгўи воситањои њифозати инфиродї пешбинї
гардидааст;
12. Бо иштироки зерсохторњо ташкил намудан ва гузаронидани корњо
оид ба пешгирии вайронкунии талаботи бехатарї ва гигиенаи мењнат,
тарѓиби масъалањои њифзи мењнат, та!рибаи пешќадами и!рои бехатари
корњо, аз он !умла:
- гузаронидани намоишњо, муоина - озмунњо, семинарњо, машваратњо,
курсњои такмили ихтисос, мусоњиба ва дигар чорабинињо;
- ташкил намудани гўшањо, овезањои ахборотї оид ба њифзи мењнат,
рўзномаи деворї, лавњањо, истифода намудани чопи камнусха, видео ва
кинофилмњо, радиошунавонї, телевизион ва дигар воситањои ахбороти
омма;
- тайёр намудани лоињањои фармонњо ва супоришњои роњбари ташкилот
оид ба масъалањои њифзи мењнат, аз !умла барои муайян намудани
вазифањои функсионалии роњбарони зерсохторњо оид ба њифзи мењнат,
дигар шахсони вазифадор, мутахассисон;

- омода намудани лоињаи дархостњо ба ташкилотњои дахлдор дар бораи
пешнињод намудани ахборот, њу!!атњо ро!еъ ба ташкили кори њифзи
мењнат, равандњои технологї, мавод, моддањо, та!њизот, воситањои
њифозати коркунон аз омилњои истењсолии зарарнок ва (ё) хатарнок.
- ташкил кардани машварат оид ба њифзи мењнат ;
- дар муњлати муайяншуда дида баромадани муро!иати шифоњї ва
хаттии кормандон оид ба масъалањои шароит ва њифзи мењнат, тањия
намудани пешнињод ба роњбари ташкилот (роњбарони зерсохторњо) барои
бартараф намудани нуќсону камбудињои дар рафти баррасї ошкоргардида
инчунин омода кардани !авобњо ба аризадињандагон.
13. Масъулият барои саривақт ва бо сифат гузаронидани дастур
оид ба масъалањои мењнат ба кормандон:
- масъулият барои саривақт ва бо сифат гузаронидани дастур дар
!ойи кор ва сан!иши дониши талаботи бехатарии меҳнат дар қисматҳои
сохтории _____________ ба души сардорони шуъбаҳо (сехњо, бахшњо)
(номи ташкилот) карда мешавад;
вогузор
- масъулият барои гузаронидани дастури муқаддимавӣ ба
муҳандис- мутахассис оид ба муҳофизати меҳнат вогузор карда мешавад;
- саривақт гузаронидани дастур ва омӯзиш доир ба бехатарии
меҳнати кормандонро дар _____________ муҳандиси техникаи бехатарї
(номи ташкилот)
ва њифзи мењнат ё
корманди техникӣ – муҳандис, ки бо фармони роҳбари _____________ ин
(номи ташкилот)

уҳдадориҳо ба зимаи ў вогузор шудаанд, пурра назорат мекунад;
- дастур оид ба бехатарии меҳнат ва санҷиши дониши талаботи
бехатарии меҳнат тибќи муќаррароти низомнома ба ҳамаи кормандони
ба кор қабулшаванда ё шахсони аз як кор ба кори дигар гузаронидашуда
дахл дорад. Дастур дар вақти кор гузаронида мешавад;
- якҷоя бо дастур оид ба муҳофизати меҳнат ва санҷиши дониши
талаботи бехатарии меҳнат, ки мувофиқи низомнома амалӣ мегарданд,
омӯзиш ва аттестатсияи кормандон бо дигар самтҳои бехатарии меҳнат
гузаронида мешаванд;
14. Омӯзиши бехатарии меҳнат дар ____________________ пай дар
(номи ташкилот)

пай гузаронида мешавад, аз !умла дастури муқаддимавї, дастури
ибтидої дар ҷойи кор, дастури даврии такрорї, дастури ғайринақшавї
ва дастури мақсаднок (шифоҳї, имтиҳон).
Намудњои дастур, мўњлат ва шахси масъул барои гузаронидани
дастур
Шахси масъул
Намуди
Мўњлат
дастур

Муқадди
Ҳангоми қабул ба кор
мавї
Дастури
ибтидоӣ
Ҳангоми қабул ба кор
дар ҷойи
кор

________________
Роҳбари қисмати сохторӣ ё
дигар шахси ваколатдор, ки бо
фармони
роњбар
ин
уҳдадориҳо ба зиммаи ў
вогузор шудаанд

Роҳбари қисмати сохторӣ ё
Давравии Барои кормандон - накамтар аз дигар шахси ваколатдор, ки бо
фармони
роњбар
ин
такрорї 1 маротиба дар се моҳ
уҳдадориҳо ба зиммаи ў
вогузор шудаанд.
а) ҳангоми тағйирёбии санадҳои Роҳбари қисмати сохторӣ ё
меъёрӣ, ки муҳтавои талаботи дигар шахси ваколатдор, ки бо
роњбар
ин
ҳифзи
меҳнат,
инчунин фармони
дастурамал оид ба муҳофизати уҳдадориҳо ба зиммаи ў
вогузор шудаанд.
меҳнат доранд;
б)
ҳангоми
тағйирёбии
равандҳои технологӣ, таҷҳизот;
в) ҳангоми ба таври ҷиддӣ
намудани
талаботи
Ғайринақ вайрон
ҳифзи
меҳнат
аз
тарафи
- шавї
кормандон;
г)
бо
талаби
шахсони
мансабдори мақомоти давлатии
назорат;
д) ҳангоми танаффус дар вақти
кор (барои корҳои шароиташон
зиёновар ё хатарнок-зиёда аз 30
рӯзи тақвимӣ, барои корҳои
дигар - зиёда аз ду моҳ)

Маќсаднок

а) ҳангоми анҷом додани корҳое, Роҳбари қисмати сохторӣ ё
ки як маротиба ан!ом дода дигар шахси ваколатдор, ки бо
мешаванд;
фармони
роњбар
ин
б) ҳангоми бартараф намудани уҳдадориҳо ба зиммаи ў
оқибатҳои садама, офатҳои таби вогузор шудаанд.
ӣ;
в) ҳангоми анҷоми корҳо, ки бо
рухсатнома
ба
расмият
дароварда мешаванд;
г)
ҳангоми
гузаронидани
чорабиниҳои
оммавӣ
дар

ташкилотҳо
15.Дастури муқаддимавӣ
Мақсад ба кормандони нав ба кор қабулшуда фаҳмонидани
вазифаҳои онҳо оид ба риояи интизоми истеҳсолӣ ва меҳнатӣ, шинос
намудан бо хусусиятҳои кори _______________ , шартҳои умумии
(номи ташкилот)
бехатарии
меҳнат ва муқаррароти асосии қонунгузорї доир ба муҳофизати меҳнат
мебошад.
Дастури муқаддимавӣ ба ҳамаи кормандони нав ба корқабулшуда,
новобаста аз маълумот, собиқаи корӣ ва вазифа доир ба ҳамин ихтисос,
бо кормандони муваққатӣ, кормандони дар сафари хизматибуда, ки
барои иҷрои вазифаҳои истеҳсолӣ омадаанд, аз !ониби масъулин
хонандагон ва донишҷӯён, ки ба таҷрибаомӯзӣ омадаанд, коромӯзон
гузаронида мешавад.
Дастури муқаддимавиро муҳандис оид ба муҳофизати меҳнат ё
шахсе, ки тибқи фармон ин уҳдадориҳо ба зиммаи ў вогузор шудаанд,
мегузаронад.
16. Дастури ибтидої дар ҷойи кор
Дастури ибтидої дар ҷойи кор то оғози фаъолияти истеҳсолӣ
гузронида мешавад:
— бо ҳамаи шахсони нав ба кор қабулшудаи ____________________;
(номи ташкилот)

— бо кормандони аз як қисмати сохторӣ ба ќисмати дигар
гузаронидашуда;
— бо кормандоне, ки кори навро барои онҳо анҷом медиҳанд, барои иҷ
рои вазифаҳои истеҳсолӣ ба сафари хизматӣ омадагон ва кормандони
муваққатї;
— бо донишҷӯён ва хонандагоне, ки барои таҷрибаомўзї омадаанд ва
коромӯзон.
Дастури ибтидої дар ҷойи кор аз !ониби роҳбари қисмати сохторӣ,
ки корманд ба он ҷо қабул шудааст, гузаронида мешавад.
Дастури ибтидої дар ҷойи кор дастурҳо оид ба муҳофизати меҳнат,
техникаи бехатарӣ, бехатарии зидди сӯхтор мувофиқи ихтисос ва
намудҳои кор гузаронида мешаванд.
Дастури ибтидої дар ҷойи кор бо ҳар як корманд ба таври
инфиродӣ гузаронида мешавад. Дастури ибтидої бо гурӯҳи одамон, ки
техникаи якхеларо истифода мебаранд, ба таҷҳизоти ба ҳамдигар монанд
хизмат мерасонанд ва шароити кори ҳаммонанд доранд, имконпазир аст.
Кормандон баъди санҷиши шифоҳии дониши назариявии талаботи
муҳофизати меҳнат, техникаи бехатарӣ, бехатарии зидди сӯхтор ва
беҳдошти истеҳсолӣ ба кор роҳ дода мешаванд.

Оид ба гузаронидани дастури ибтидої дар ҷойи кор бақайдгирӣ
сурат мегирад:
а) дар дафтари бақайдгирии дастури ибтидої дар !ойи кор бо имзои
ҳатмии дастургиранда ва дастурдиҳанда;
б) дар варақаи назоратии гузаштани омӯзиши усулҳои бехатари меҳнат.
Дастур бо санҷиши дониши гирифтаи корманд аз ҷониби шахси ом
ӯишдиҳандаи дастур ба таври шифоҳӣ анҷом дода мешавад.
17. Дастури такрории давравӣ
Дастури такрорї оид ба техникаи бехатарї тибќи барномаи
дастури муқаддимавӣ, барои ҳамаи кормандон новобаста аз ихтисос,
собиқаи корӣ ва таҷриба гузаронида мешавад.
Дастур дар шакли сўњбат, бо таҳлили муфассали ҳолатҳои вайрон
намудани қоидаҳои ТБ, беҳдошти истеҳсолї, инчунин оқибатҳои онҳо
баргузор мешавад. Дастур аз тарафи роҳбари қисмати сохторӣ
гузаронида мешавад.
Дастури такрорї ба таври инфиродӣ ё бо гурӯҳи кормандон, ки
техникаи якхеларо истифода мебаранд, ба та!њизоти ба ҳамдигар монанд
хизмат мерасонанд ва шароити кори ҳаммонанд доранд, гузаронида
мешавад.
Дастур бо сан!иши дониши гирифтаи корманд аз !ониби шахси ом
ӯзишдиҳандаи дастур ба таври шифоҳӣ анҷом меёбад.
Оид ба гузаронидани дастури такрорї дар !ойи кор дар дафтари
бақайдгирии дастур дар !ойи кор бо имзои ҳатмии дастургиранда ва
дастурдиҳанда бақайдгирӣ сурат мегирад;
17. Дастури ғайринақшавӣ
Дастури ғайринақшавї дар њолатњои зерин гузаронида мешавад:
— ҳангоми татбиќи стандартҳо, қоидаҳо, дастуруламалҳо оид ба
муҳофизати меҳнати нав коркардшуда, инчунин тағйиротҳо нисбат ба
онҳо;
— ҳангоми тағйиротҳои раванди технологӣ, ивазшавӣ ё навсозии таҷҳ
изот, асбобҳо, ашёи ибтидої, маводҳо ва дигар омилҳо, ки ба бехатарии
меҳнат таъсир мерасонанд;
— ҳангоми аз !ониби кормандон вайрон намудани талаботи бехатарии
меҳнат, ки ба !ароҳатбардорї, садама, таркиш, сӯхтор ё заҳролудшавӣ
оварда мерасонанд;
— бо талаботи мақомоти назоратӣ;
— ҳангоми танаффус дар вақти кор – барои корҳое, ки талаботи
иловагии (баланди) бехатарии меҳнат зиёда аз 30 рўзи тақвимї, аммо
барои корҳои боқимонда 60 рӯзи тақвимӣ нишон дода шудааст.
Дастури ғайринақшавї бо ҳар як корманд ба таври инфиродӣ ё бо
гурўњи кормандони як қисмати сохторї гузаронида мешавад. Ҳа!м ва
мазмуни дастур дар ҳар як ҳолати мушаххас вобаста аз сабаб ва вазъият,
ки зарурати баргузории онро ба миён овардааст, муайян карда мешавад.

Дастури ғайринақшавиро роҳбари қисмати сохторӣ мегузаронад.
Оид ба гузаронидани дастури ғайринақшавї дар дафтари
бақайдгирии дастур дар !ойи кор бо имзои ҳатмии дастурдиҳанда ва
дастургиранда бақайдгирӣ сурат мегирад.
18. Дастури маќсаднок
Њангоми ан!ом додани корҳои якмаротибагї, ҳангоми бартараф
намудани оқибатҳои садама ва офатҳои табиї
ан!оми корҳо бо
рухсатнома барасмият дароварда мешаванд, ҳангоми гузаронидани
чорабиниҳои оммаӣ дар ташкилотҳо гузаронида мешавад.
Тартиби омӯзиши бехатарии меҳнат ба роҳбарони ҷамъият
Роҳбарони !амъият, шўъбаҳо ва муҳандиси ҲМ ва ТБ доир ба
муҳофизати меҳнат дар доираи уҳдадориҳои вазифавиашон ҳангоми ба
кор қабул шудан, омўзиши махсусро мегузаранд, минбаъд — аз рўи
зарурат на камтар аз як маротиба дар се сол.
Роҳбарони нав ба кори роҳбарї таъиншуда ба фаъолияти
мустақилона баъди аз тарафи корфармо бо уҳдадориҳои вазифавї (ё
шахси аз сўи вай ваколатдор) шинос намуданашон, аз !умла ҳифзи
меҳнат, бо санадҳои меъёрии дохили !амъиятии амалкунанда, ки
тартиботи ташкили корро оид ба ҳифзи меҳнат ба низом даровардааст,
шароити меҳнат дар объектҳои ба онҳо боваркардашуда (қисматҳои
сохтории !амъият) роҳ дода мешаванд.
19. Тартиби омӯзиши бехатарии зидди сӯхтор
Дастури зидди сӯхтор – ин ба самъи кормандон расонидани
талаботи асосии бехатарии зидди сўхтор, омўзиши равандҳои
технологии истеҳсолот, таҷҳизот, воситаҳои муҳофизати зидди сӯхтор ва
чора!ўї намудан дар ҳолатҳои сарзадани сӯхтор мебошад.
3. Назорат кардани њифзи мењнат аз !ониби Хадамот
20. Хадамот назорат ва и!рои корњои зеринро мебарад :
- риояи ќонунгузорї ва дигар санадњои меъёри њуќуќї оиди мењнат ва
њифзи мењнат, дастурамалњо, санадњои меъёрии њукуќии дохилї оид ба
њифзи мењнат;
- аз !ониби шахсони вазифадор ва дигар кормандон и!ро кардани
вазифањои функсионалї оид ба њифзи мењнат, ки дар низоми идораи њифзи
мењнат ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии дохилї пешбинї гардидааст;
- ба ќонунгузории њифзи мењнат мутобиќат намудани санадњои меъёрии
њуќуќии дохилии ќабулгардида. Дар мавриди ошкор намудани ихтилофи
чунин санадњо бо ќонунгузории самти мењнат ва њифзи мењнат хадамот
барои бартараф кардани онњо мутобиќи тартиботи мукарраршуда
пешнињод медињад;
- ќарорњои (фармонњо, амрњо,дастурњо, таъинот ) маќомоти давлатии
њифзи мењнат, назорат ва сан!иш, ташхиси давлатии шароити мењнат,
ташкилоти болої, пешнињодњои нозироти мењнати иттифоќњои касаба;

- чорабинињо оиди бењтар намудани шароит ва њифзи мењнат, ки дар
барномањо, наќшањо, шартномањои коллективї, наќшаи чорабинињо оиди
њифзи мењнат, дигар чорабинињо барои ташкили шароити мењнати солим ва
бехатар, пешбинї шудаанд;
- ба ќоидањо ва меъёрњои њифзи мењнат мувофикат намудани та!њизот,
асбоб, олот, воситањои наќлиёт, дастгоњњои барќї, биноњо ва иншоот,
мавод, ашё ва моддањои кимиёвї, раванди технологї, воситањои њифзи
инфиродї ва коллективї, њу!!атњои истифодабарии мав!уда;
сариваќт
гузаронидани
муоинаи
техникї,
озмоишњо,
шањодатномакунонии техники та!њизот, воситањои њимоя;
- самаранокии корњои системањои њавотозакунї (аспирационї) ва
шамолдињї;
- њолати воситањои њифозати коллективї;
- ташкили !ойњои корї ва и!рои корњо мутобиќи талаботи њифзи мењнат;
- сари ваќт гузаронидани аттестатсияи !ойњои корї оиди шароити мењнат,
шиносномакунонии њолати шароити санитарї-техниќї ва њифзи мењнат, аз
рўи нати!аи он омода намудан ва гузаронидани чорабинињо оиди шароит
ва њифзи мењнат мутобиќи талаботи њифзи мењнат;
- сари ваќт таъмин кардани кормандон бо воситањои њимояи инфиродї,
истифодабарии онњо, нигоњдории (њифз, додан, шустан, тоза кардан,
хушкондан, безарар гардондан, таъмир ва ѓайра) мутобиќи Ќоидаи таъмин
кардани кормандон бо воситањои њимояи инфиродї.
-таъмин кардани кормандон бо воситањои шусташўй ва безараргардонї
ва дуруст истифода бурдани онњо мутобиќи Ќоидаи таъмин намудани
кормандон бо воситањои шустушўй ва безараргардонї;
- таъмини кормандон бо биноњои санитарию маишї мутобиќи меъёри
амалкунанда;
- њолати санитарї-гигиении биноњои истењсолї, ёридињанда ва маишї;
- дар зерсохторњо мав!уд будани дастурњои амалкунанда оиди њифзи
мењнат, сари ваќт боздид намудани онњо ва тањия кардани дастурамалњои
нав;
- сари ваќт ва босифат гузарондани омўзиш, сан!иши дониш, њамаи
намудњои дастури коркунони њифзи мењнат мутобиќи талаботи санадњои
меъёрњои њуќуќї, ки масъалањои тайёрї (омўзиш), бозомўзї, та!рибаомўзї,
дастурдињї, такмили ихтисос ва сан!иши дониши коркунони њифзи
мењнатро танзим мекунанд;
- аз муоинаи тиббї гузаштани кормандон мутобиќи Тартиби
гузаронидани муоинањои тиббї њангоми ба кор ќабул намудан ва
муоинањои тиббии даврагї, ки бо фармоиши Вазорати тандурустии
Љумњурии То!икистон аз 25 марти соли 2011,№ 146 тасдиќшуда ;
- сари ваќт ва дуруст додани !убронпулї ба коркунон аз рўи шароити
мењнат (ройгон додани хўроки табобатї- профилактикї, шир ё озуќавории
баробарарзиш, рўзи кории кўтоњ ва рухсатии иловагї барои кор дар
шароити зарарнок ва дигар намудњои !убронпулї);
- риоя намудани талаботи ќонунгузорї оиди њифзи мењнати занон ва
коргароне, ки аз синнашон 18- сола хурдтар њастанд;

- риоя намудани Тартиби тафтиш ва баќайдгирии њодисањои нохуш дар
истењсолот ва беморињои касбї, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии
То!икистон тасдиќ шудааст; андешидани чорањо барои барњам додани
сабабњои њодисањои нохуш дар истењсолот, беморињои касбї (дар асоси
њу!!атњои тафтиши њодисањо) таќозо дорад;
- дуруст хар! кардани маблаѓ ва захирањои моддї, ки барои и!рои
чорабинињо оид ба бењтар намудани шароит ва њифзи мењнат таъин
гардидаанд.
4. Њуќуќи коркунони хадамот
21. Коркунони хадамот њуќуќ доранд:
- дар зерсохторњо оид ба вазъияти шароити мењнат, риояи талаботи
њифзи мењнат сан!иш (тадќиќот) гузаронанд, дар доираи салоњияти худ бо
њу!!атњои њифзи мењнат шинос шаванд;
- аз роњбарони сохторњо, дигар шахсони вазифадор талаб кардан ва
гирифтани маълумоти зарурї оиди масъалањои њифзи мењнат, талаб
намудани баёноти хаттї аз шахсони вазифадор ва дигар кормандоне, ки ба
вайрон намудани талабот оиди њифзи мењнат роњ додаанд.
- ба роњбарони зерсохторњо, дигар шахсони вазифадор мутобиќи шакли
замимаи 2 барои и!роиш таъиноти њатмї додан ва и!рои онро назорат
кардан. Таъинот дар намуди номгўи чорабинињое тартиб дода мешавад, ки
барои бартараф намудани ќонунвайронкунї дар соњаи мењнат ва њифзи
мењнат, таъмини шароити солимї ва бехатари мењнат нигаронида шудааст.
Њуќуќи бекор кардани таъинот ё и!ро кардани нуктањои алоњидаи он,
инчунин ба муњлати дигар гузаронидани и!рои онњоро роњбари ташкилот
ва ё муовинаш, ки хадамот ба ў тобеъ мебошад дорад. Ќарори ба хулоса
ќабулшуда оид ба масъалаи мазкур бояд сана, таърихи руз ва имзо дошта
бошад.
И!рои чорабинињои дар санадњо, китоби назорати вазъи њифзи мењнат ва
дигар њу!!атњои дахлдор дар!гардида, ки аз !ониби Хадамот дар нати!аи
гузаронидани сан!ишњо и!ро гардидааст, њатмї мебошад.
- бо таъинот боздоштани (манъ кардан) истифодабарии та!њизот, асбобњо,
олот, воситањои наќлиёт, и!рои кор (расонидани хизмат) њангоми ошкор
намудани камбудињо, ки ба њаёт ё саломатии коргарон ва атрофиён хатар
доранд;
- бо тартиби муќарраргардида дар бораи аз кор дур намудани коргаре, ки
ба кор дар њолати мастї аз шароб, маводи нашъаовар ва токсикї омадааст,
коргаре, ки тайёрии касбии мувофиќ, аз !умла оиди њифзи мењнат надорад,
аз сан!иш оид ба масъалањои њифзи мењнат нагузаштааст, воситањои
њифозати инфиродиро, ки бехатарии мењнатро таъмин менамояд истифода
намебарад, тибќи муќаррароти ќонунгузорї аз ташхиси тиббї
нагузаштааст, пешнињод намояд .
- бо розигии роњбари корхона, роњбарони сохторњои зертобеъ !алб
намудани мутахассисон (бо розигии онњо) ба сан!иши шароит ва њифзи
мењнат, халли дигар масъалањое, ки ба салоњияти хадамот дохиланд;

- ба роњбари корхона !ињати њавасмандгардонии кормандон барои кори
фаъолона дар самти њифзи мењнат, инчунин барои ба !авобгарї кашидани
шахсони вазифадор ва дигар кормандон барои вайрон кардани ќонун оид
ба мењнат, ќоида ва меъёрњои њифзи мењнат, дастурамалњо оиди њифзи
мењнат, дигар санадњои меъёрии њуќуќии дохилї, таклифњо пешнињод
намояд;
- бо супориши роњбари корхона ва ё муовине, ки хадамот ба ў тобеъ
мебошад, манфиатњои корхонаро оиди масъалаи њифзи мењнат дар дигар
корхонањо намояндагї мекунад;
- барои и!ро намудани вазифањои худ њар ваќт бемамониат вориди
биноњои истењсолї, ёрирасон ва маишии сохторњо гардад;
- ба корфармо дар бораи бењтар намудани шароит ва њифзи мењнати
кормандон, камшавии хатарнокии касбї, пешгирии !ароњатбардории
истењсолї ва беморињои касбї таклифњо пешнињод намояд.
5. Масъалањое, ки бо хадамот мувофиќа карда мешаванд
22. Бо хадамот мувофиќа карда мешаванд:
- њу!!атњои тањияшавандаи лоињавї, конструкторї, технологї, техникї ва
дигар њу!!атњои марбути муњофизати мењнат барои татбиќ намудан дар
ташкилотњо ;
- лоињаи фармонњо, дастурњо, ки ба таъмини шароити мењнати солим ва
бехатарии мењнат дахл доранд, барномањо, наќшањо, чорабинињо оиди
бењтар намудани шароит ва њифзи мењнат, пешгирии !ароњатбардории
истењсолї ва беморињои касбї;
- таѓйироту иловањои ба шартномаи коллективї воридшаванда оиди
њифзи мењнат ;
- лоињаи дастурњо, дигар санадњои меъёри њуќуќии дохилї оид ба њифзи
мењнат.
6. Ташаккули Хадамот
22. Сохтор ва шумораи кормандони хадамот аз !ониби роњбари ташкилот
мутобиќи талаботи ќонунгузорї оиди мењнат ва њифзи мењнат (вобаста ба
шумораи кормандон, хусусият ва дара!аи хатари омилњои
муњити
истењсолї ва !араёни мењнат, мав!уд будани намудњои хатарноки фаъолият,
истењсолот ва иншоот), вазифањо ва функсияњои хадамот тибќи нишондоди
њамин Низомномаи намунавї муайян карда мешавад.
23. Дар ташкилотњои соњаи истењсолї дар мавриди зиёда аз 100 нафар
будани шумораи кормандон ва дар ташкилотњои дигар соњањои фаъолият –
зиёда аз 200 нафар будани кормандон (минбаъд-меъёрњои заминавї) аз
њисоби шахсони омодагии зарурї дошта (ба !адвали воњидњои корї вазифаи
мутахассис оиди њифзи мењнат дохил карда мешавад) хадамот таъсис дода
мешавад .
24. Дар мавриди 250 нафар ва зиёда аз он будани шумораи кормандон
дар ташкилот теъдоди њайати кормандони хадамот мутобиќи меъёрњои
тасдиќнамуда, муайян карда мешавад.

25. Дар ташкилотњое, ки шумораи коргарон аз меъёри заминавї камтар
мебошад роњбари ташкилот ќарорро дар бораи таъсис додани хадамот (ба
!адвали воњидњои корї дохил кардани вазифаи мутахассис оиди њифзи
мењнат) вобаста ба мав!уд будани намудњои хатарнокии фаъолият дар
истењсолот ва иншоот, хусусият ва дара!аи хатарнокии омилњои муњити
истењсолї ва !араёни мењнат ё дигар омилњо, ки ба бехатарии мењнат таъсир
мерасонанд, ќабул мекунад.
26. Дар мавриди аз меъёри заминавї кам будани шумораи коргарон ва
дар ташкилот ву!уд надоштани мутахассис оид ба њифзи мењнат вазифаи
мазкур мутобиќи ќонунгузорї ба зиммаи мутахассиси дигар (баъди
омўзондан ва сан!иши донишаш) ё муовини роњбари ташкилоте, ки барои
ташкили кори њифзи мењнат масъул аст, гузошта мешавад.
27. Мувофиќи шартнома, ки байни ду ва зиёда аз он ташкилотњо баста
шудааст, ё дар асоси фармони ташкилоти болої имкон дорад барои якчанд
ташкилоти самти фаъолияташон якхела хадамоти умумї таъсис дода
шавад.
28. Барои гузаронидани машварат, и!рои кор оиди ташкили њифзи мењнат
ташкилот метавонад мутахассисони алоњидае, ки дар ин соња хизмат
мекунанд, !алб намояд.
29. Њангоми мав!уд набудани хадамот дар ташкилот роњбарро аз
масъулияти ташкил намудани кор ва и!роиши назорат оид ба њифзи
мехнати кормандон мутобиќи њамин Низомномаи намунавї озод
намекунад;
30. Тибќи муќаррароти ќонунгузории Љумњурии То!икистон ба вазифаи
роњбари хадамот, мутахассис оид ба њифзи мењнат шахсоне таъин карда
мешаванд, ки !авобгўи талаботи тахассусї бошанд.
31. Сан!иши дониши кормандони хадамот ва шахсоне, ки вазифа ба
зиммаашон гузошта шудааст оид ба масъалањои њифзи мењнат тибќи
тартиби муќарраргардида на дертар аз як моњ аз рўзи ба вазифа таъин
шудан, гузаронида мешавад. Минбаъд чунин сан!иш на камтар аз як
маротиба дар се сол гузаронида мешавад.
32. Фаъолияти хадамот танњо дар њолати барњам хўрдани ташкилот ќатъ
мегардад.
7. Ташкили кори Хадамот
33. Роњбари ташкилот вазифадор аст, ки шароити зарурии кори
кормандони хадамотро барои и!рои вазифаи мансабї ва ваколатњояш, ки
дар Низомномаи намунавї нишон дода шудааст фароњам орад ва мунтазам
баланд бардоштани дара!аи ихтиси онњоро таъмин намояд.
34. Ташкили кори кормандони хадамот пешбинї менамояд, ки мувофиќи
мансаби ишѓолкардааш ба њар кадоми он оид ба њифзи мењнат вазифаи
муаяйн вогузор карда шавад.
35. Ба коркунони хадамот бояд шароити мувофиќи корї ташкил карда
шавад, аз он !умла:
-таъмин кардан бо утоќи корї, мебел ва асбобу ан!ом (бо имкони ќабули
шањрвандон, гузаронидани !аласањо ва нигоњдории њу!!атњо) ;

-таъмин кардан бо компютер ва дигар та!њизоти њозиразамон, воситањои
техникии алоќа ва назорати шароити њифзи мењнат, адабиёти зарурии
меъёрии њуќуќї ва маълумотномавї оиди њифзи мењнат.
8. Роњбари Хадамот
36. Роњбари хадамот:
- аз тарафи роњбари корхона ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда
мешавад;
- корро ташкил менамояд, вазифањоро байни коркунони хадамот таќсим
мекунад, дастурамали вазифавии онњоро тањия менамояд, ба фаъолияти
онњо назорат мекунад, барои и!рои вазифањои мансабиашон нисбати ба кор
таъин кардан ва аз кор озод кардан, !азои интизомї ва ё мукофот додан
таклиф пешнињод мекунад.
9. Назорат ва масъулият
37. Ба фаъолияти хадамот роњбари ташкилот, хадамоти њифзи мењнати
ташкилотњои болої, маќомоти дахлдори идораи давлатии њифзи мењнат,
назорат ва сан!иш мебарад.
38. Барои и!рои вазифа ва функсияњои ба зиммаи Хадамот гузоштаи
њамин Низомномаи намунавї роњбари корхона масъул мебошад.
39. Кормандони хадамот барои и!рои вазифањои хизматии худ, ки дар
низомномаи хадамоти њифзи мењнати ташкилот ва дастурамалњои
вазифавиашон муќаррар шудааст, масъулиятро доро мебошанд.

